
 

 

 

 

 

 

 

คลังภูมิปญญาผูสูงอายุ ตําบลบานตอม  

อําเภอเมืองพะเยา  

จังหวัดพะเยา 

ปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คลังภูมิปญญาผูสูงอายุ ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอมูล ณ มกราคม 2563 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ วัน/เดือน/ป

เกิด 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ภูมิปญญา ความเชี่ยวชาญ วุฒิ

การศึกษา 

บาน 

เลขที่ 

หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย  

1 นายนอย ศรนีิล 80 9 เม.ย. 2478 3560100295240 การแพทยฯ และประเพณ ี หมอเปาสูขวัญ สงเคราะห สงแถน ประถมศึกษา 95 6 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

2 นายศรีมูล  มูลเชือ้ 80 24 ธ.ค. 2478 3560100104134 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี บายศรีสูขวัญ สงเคราะห สงแถน ประถมศึกษา 279 15 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

3 นายสรอย  คลองรับ 73 3 ธ.ค. 2485 3560100105254 การแพทยและสาธารณสุข หมอเมอืง ประถมศึกษา 207 18 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

4 นายสิงหแกว  ออยยาว 77 2481 3560100724566 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี คาว ซอพ้ืนเมอืง ประถมศึกษา 15 8 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

5 นายปุย  วงควาลเรือน 68 2 มิ.ย. 2490 3560100106447 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี เครื่องวง ระนาด ฆองวง กลอง ประถมศึกษา 233 13 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

6 นายแกวมูล  จินะใจหาญ 82 21 เม.ย. 2476 3560100296815 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ชางแกะสลัก ประถมศึกษา 13 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

7 นายสมบูรณ  บัวเทศ 63 1 เม.ย 2494 3560100273149 การเกษตร  ประมงพ้ืนบาน  84 3 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

8 นางมูล  ใจซ่ือ 66 17 มี.ค. 2492 3560100293026 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ทอผาตุง ประถมศึกษา 99 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

9 นายคาย ยอดออย 86 3 เม.ย. 2472 3560100092721 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน จักสานตะกรา ไซ ของ เปล ประถมศึกษา 17 13 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

10 นายคงเดช  เมธา 71 22 ส.ค. 2487 3560100736700 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ทําไมกวาดทางมะพราว ประถมศึกษา 39/1 10 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

11 นายลือ  ใจการ 77 13 มี.ค. 2481 3560100723349 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ทําเขง ตะกรา ประถมศึกษา 140 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

12 นายปอมเพ็ชร  กาพึง 66 16 ต.ค. 2492 3560100298117 การเกษตร ทําเกษตรแบบผสม ประถมศึกษา 80 5 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

13 นายเมา  นันทาทอง 77 2481 3560100287336 การแพทยและสาธารณสุข หมอเมอืง ประถมศึกษา 41 5 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

14 นายขาล  ดอนทิพยทราย 86 6 มิ.ย. 2472 3560100095186 การแพทยและสาธารณสุข หมอเมอืง ประถมศึกษา 52 15 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

15 นางศรีบุตร แกวประภา 69 4  มี.ค 2488 3560500102210 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี จอย ซอ รองเพลง ฟอน  ประถมศึกษา 163 14 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

16 นายบุญทา  เครอืวงค 74 1 พ.ย. 2483 3560100096077 การเกษตร ทําเกษตรแบบผสม ประถมศึกษา 288 1 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

17 นายบุญ  จุมปาร ี 61 13 พ.ค. 2497 3760300084020 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน จักสาน ทําโคมลอย ประถมศึกษา 191 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

18 นางบุญมา  ใจการ 73 2485 3560100723306 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน งานประดิษฐ โคมลานนา ประถมศึกษา 139 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

19 นางแสงรวง  อัมทรากูล 67 3 ธ.ค. 2490 3560500659150 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน งานประดิษฐ โคมลานนา ประถมศึกษา 419/1 14 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

20 นายมูล  เมืองวงค 80 5 ก.พ. 2478 3570101586884 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน งานประดิษฐ โคมลานนา ประถมศึกษา 60/1 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000  

 

 

 



 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ วัน/เดือน/ป

เกิด 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ภูมิปญญา ความเชี่ยวชาญ วุฒิ

การศึกษา 

บาน 

เลขที่ 

หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 

21 นางมูล  ใจซ่ือ 88 2470 3560100297790 อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ทอตุงพ้ืนเมือง ประถมศึกษา 99 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000 

22 นางสมมา  ชาวเหนอื 64 10 ต.ค. 2493 3560100293727 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณ ี บายศรีสูขวัญ สงเคราะห สงแถน ประถมศึกษา 63 5 บานตอม เมือง พะเยา 56000 

23 นายกวน  ยอดพล 69 19 เม.ย. 2489 3560191093691 ศาสนา  จริยธรรม สูขวัญ พิธีกรรม ประถมศึกษา 116 12 บานตอม เมือง พะเยา 56000 

24 นายพรเกษตร วงคปญญา 61 15 ธ.ค 298 3560100293697 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณศีาสนา  จริยธรรม

ประชาสัมพันธ 

บายศรีสูขวัญ สงเคราะห สงแถน 

สูขวัญ พิธีกรรมพิธีกร พิธกีาร 

นักธรรมตร ี

ป.4 

63 6 บานตอม เมือง พะเยา 56000 

25 นายบุญชู เขมาพิทกัษ 72 12 ส.ค 2488 3560100294791 ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณีศาสนา  จริยธรรม

ประชาสัมพันธ 

บายศรีสูขวัญ สงเคราะห สงแถน 

สูขวัญ พิธีกรรมพิธีกร พิธกีาร 

นักธรรมเอก 

ป.4 

67 7 บานตอม เมือง พะเยา 56000 

 

   


